
                           AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AURÉLIA DE SOUSA  
 

 

 

Caros Pais e/ou Encarregados de Educação, 

 

A Direção deste agrupamento começa por manifestar o desejo de que se encontrem todos 

de boa saúde. 

Estamos no momento de vos informar, agora com dados mais concretos, que o 3º período 

iniciará amanhã, dia 14 de abril, e decorrerá para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e 10º ano do 

ensino secundário nos moldes das duas últimas semanas do 2º período. Nos 11º e 12º anos 

as atividades decorrerão do mesmo modo, até novas orientações. 

Para se colmatarem algumas falhas, quer de comunicação, quer de procedimentos de alunos 

e professores, perfeitamente sinalizadas, foram elaboradas estratégias de trabalho com base 

na experiência adquirida, de forma a que todos tenham iguais condições de acesso à 

aprendizagem, nas circunstâncias que a situação pandémica do país o exige.  

 

1. Direção / Professores 

Assim, sempre de acordo com as orientações do Ministério da Educação, além do trabalho 

individual / grupo de cada disciplina, estão a ser realizadas sessões em vídeo conferência 

para professores, para que adquiriram competências para trabalhar online, em sessões 

síncronas, com a plataforma GSuite, através do Google Classroom. Estas aulas decorrerão a 

partir da 2ª semana do 3º período.  

Foram elaborados horários, a divulgar brevemente através da página eletrónica do 

agrupamento, garantindo que todas as áreas/disciplinas tenham sessões síncronas e de 

forma a permitir aos alunos e às famílias conciliar os momentos de participação nas 

videoconferências com momentos de maior flexibilidade temporal de trabalho autónomo. 

Pretende-se assim, criar e manter rotinas de trabalho que confiram segurança aos alunos e 

lhes permitam obter a formação e as aprendizagens necessárias à conclusão, com sucesso, 

do 3º período letivo. 

Esta modalidade de ensino à distância será complementada com módulos de 

ensino/aprendizagem através da televisão, utilizando o canal da RTP Memória, disponível na 

TDT, por cabo e por satélite.  A emissão do #EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto 



de conteúdos pedagógicos temáticos, arranca, também, na segunda-feira, 20 de abril, para 

os 1º, 2º e 3º ciclos. 

Durante a 1ª semana, os Diretores de turma ou Professores titulares das turmas enviarão o 

endereço institucional que será utilizado por cada aluno, nas aulas em videoconferência, 

bem como definirão as tarefas de preparação de todo o trabalho a desenvolver. 

Estará assim assegurada a qualidade formativa, dentro do quadro de exigência e 

excecionalidade em que nos encontramos, em consonância com o nosso Projeto Educativo 

e na observância do estipulado nos documentos orientadores Aprendizagens Essenciais, 

Currículos e Perfil do Aluno, com a salvaguarda das adaptações decorrentes da falta de aulas 

presenciais. 

 

2. Alunos 

A necessidade de cumprimento do plano de trabalho às diferentes disciplinas é fundamental, 

pelo que é importante que cada aluno interiorize uma atitude consentânea com as novas 

realidades de estudo. Assim, deverão ser assíduos quer nas sessões síncronas, com uma 

postura atenta e disciplinada, quer nas aulas televisivas, quer ainda no cumprimento das 

tarefas de trabalho individual propostas pelos diferentes professores e às diferentes 

disciplinas. 

 

3. Pais e/ou Encarregados de Educação 

 

A. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e para que todos nos sintamos 

seguros quanto à nossa privacidade, receberão por parte do Diretor de Turma ou 

Professor Titular de turma, um email, a que terão obrigatoriamente de responder, 

dando o seu consentimento ou não, para a captação de imagem e som, nas aulas de 

videoconferência. 

Caso não autorizem, fica à responsabilidade do EE tomar as providências 

necessárias (câmara de vídeo e microfone desligados). 

Lembramos que é expressamente proibida a gravação de som e imagem das 
sessões síncronas, em conformidade com o estipulado na LGPD 

 
B. Conscientes da dificuldade de conciliar a vida profissional e familiar na conjuntura 

atual, reforçamos o pedido a todos os pais /encarregados de educação que, 

dentro das possibilidades de cada um, se assegurem do rigor que os vossos 

filhos/educandos devem ter no trabalho que lhes é proposto. 



 

 

Finalmente, caso tenham alguma dificuldade técnica ou de natureza pedagógica, 
relativamente ao trabalho a desenvolver pelos vossos filhos/educandos neste 3ºperíodo 
e caso ultrapasse o âmbito do respetivo Diretor de Turma ou Titular de Turma, poderão 
contar inequivocamente com a Direção, no apoio e esclarecimento do problema 
apresentado. 
 
 
 
Na expectativa de que este 3º período decorra o melhor possível, com o empenho de 
todos. 
 
 

AEAS, 13 de abril de 2020 
 

A Diretora 
Margarida Teixeira 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 


